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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 25. června 2019 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, ve které chcete poskytnout tyto informace: 

1) Rozhodnutí řídícího orgánu OPŽP včetně odůvodnění, týkající se projektu obce Sudice – 

Obnova krajinných prvků v obci Sudice – Sad Občiny. 

2) Všechny podklady předané SFŽP řídícímu orgánu OPŽP k uvedenému projektu. 

3) Zápis z jednání řídícího orgánu OPŽP. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1)  

Projekt „Obnova krajinných prvků v obci Sudice – Sad Občiny“ byl doporučen k podpoře na jednání 

39. Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 (dále jen OPŽP) ze dne 

31. 7. 2014 a následně byl schválen ministrem životního prostředí dne 5. 8. 2014.  

V příloze Vám zasíláme seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci OPŽP (předmětný projekt 

je uveden v tabulce „6. 3. – Obnova krajinných struktur“ a barevně vyznačen). Tento seznam 

je rovněž dostupný na http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/504/prehledy-schvalenych-projektu/.  
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U projektu je uvedeno jeho doporučení spolu s obdrženými body. Bližší informace jsou uvedeny 

v zápise z jednání 39. Řídicího výboru ze dne 31. 7. 2014 viz bod 3. 

Ad 2) 

 Viz bod č. 1. 

Ad 3)  

Zápis z jednání řídicího orgánu OPŽP je přílohou tohoto dopisu. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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